FATO RELEVANTE
A Tarpon Investimentos S.A. (“Companhia”) (B3: TRPN3) vem comunicar, em
complemento ao fato relevante divulgado em 28 de dezembro de 2018, que a Mangue
Participações Ltda. (“Ofertante”), na qualidade de acionista controladora da Companhia, irá
protocolar, nesta data, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), o pedido de
registro de oferta pública de aquisição das ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação no mercado, com o objetivo de cancelar o registro de companhia aberta da
Companhia e a consequente saída do Novo Mercado (“OPA”).

Nos termos do art. 8° e Anexo III da Instrução CVM 361, a Ofertante contratou a
PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda. (“Avaliador”) para a
elaboração do laudo de avaliação da Companhia (“Laudo de Avaliação”), o qual, nesta data,
é colocado à disposição dos acionistas da Companhia para efeito do §1º do art. 4º-A da Lei
6.404/76, passando o prazo descrito nesse normativo a fluir da data deste fato relevante.

De acordo com o Avaliador, o valor justo da Companhia, o qual foi apurado pela
metodologia de fluxo de caixa descontado, situa-se entre R$1,02 a R$1,08 por ação
ordinária. O Preço por Ação da OPA de R$1,09, portanto, está acima do intervalo apurado
como valor justo das ações da Companhia, conforme previsto no Laudo de Avaliação.

A Ofertante contratou a Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários como instituição intermediária da OPA.

A minuta preliminar do Edital e o Laudo de Avaliação estarão disponíveis para consulta dos
acionistas por meio do website: www.cvm.gov.br (neste website, na seção “Acesso Rápido”,
selecionar “Consulta - OPA - Ofertas ´Públicas de Aquisição de Ações”, em seguida clicar
em “Em Análise”, na sequência, selecionar “Tarpon Investimentos S.A.” e, posteriormente,
clicar em “Edital” ou “Laudo de Avaliação”, conforme aplicável). O Laudo de Avaliação
também estará disponível para consulta dos acionistas nos seguintes websites:

(i) www.cvm.gov.br (neste website clique em “Acesso Rápido”, selecionar “Consulta Companhias - Demonstrações, ITR, DFP, Balanço, Fato Relevante”, em seguida digitar
“Tarpon Investimentos S.A.”, clicar em “Tarpon Investimentos S.A.” e, em seguida, “Dados
Econômico-Financeiros”, após clicar em “consulta” no campo “Laudo de Avaliação”); e
(ii) http://www.tarponinvest.com.br/acionistas.htm

(neste

website

clique

na

opção

“Arquivos CVM”, logo após, na opção “Outros Arquivos” e, por fim, “Laudo de
Avaliação”).

A Companhia manterá o mercado informado de quaisquer novas informações relacionadas
à Oferta, conforme exigido pela regulamentação aplicável.

Este fato relevante é de caráter exclusivamente informativo e não constitui uma oferta
pública de aquisição de valores mobiliários.

São Paulo, 24 de janeiro de 2019

Alexandre Tadao Amoroso Suguita
Diretor de Relações com Investidores

MATERIAL FACT
Tarpon Investimentos S.A. (“Company”) (B3: TRPN3) hereby announces, in addition to the
material fact disclosed on December 28, 2018, that Mangue Participações Ltda. (“Offeror”),
as the controlling shareholders of the Company, will file, on this date, with the Brazilian
Security and Exchange Commission (“CVM”), the application for registration of a tender
offer for acquisition all outstanding common shares issued by the Company, with the
purpose of cancelling the Company’s registration as a publicly-held company and the
consequently delisting from the Novo Mercado (“OPA”).

In accordance with Article 8 and Annex III of CVM Instruction No. 361, the Offeror hired
PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda. (“Appraiser”) for the
elaboration of the appraisal report of the Company (“Appraiser Report”), which, on this date,
is made available to the Company’s shareholders for the purpose of Paragraph 1 of Article
4-A of Law 6,404/76, with the term described in this normative counted from the date of this
material fact.

According to the Appraiser, the fair value of the Company, which was determined using the
discounted cash flow methodology, is between R$1.02 and R$1.08 per common share. The
OPA Price per Share of R$1.09, therefore, is above the range determined as the fair value of
the Company's shares, as provided for in the Appraisal Report.

The Offeror hired Credit Suisse (Brazil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários act
as the intermediate institution of the OPA.

The preliminary draft of the Tender Offer Notice and the Appraisal Report will be available
for consultation of the shareholders through the website: www.cvm.gov.br (on this website,
in the section "Quick Access", select "Database Query – Tender Offerings" then click on
"Under Review", then select "Tarpon Investimentos S.A." and then click on "Notice" or
"Appraisal Report", as applicable). The Appraisal Report will also be available for

consultation at the following websites: (i) www.cvm.gov.br (on this website, in the section
“Quick Access”, select “Database Query – Brazilian Markets Participants”, then type
“Tarpon Investimentos S.A.”, click in “Tarpon Investimentos S.A.” and then, “Financial
Statements”, and then click “query” in the “Appraisal Report” field); and
(ii) http://www.tarponinvest.com.br/acionistas.htm (on this website select “CVM Files”,
then click “Other Files” and, finally, “Appraisal Report”).

The Company will keep the market informed of any new information related to the Offering,
as required by applicable regulations.

This material fact is exclusively for information purposes and does not constitute a tender
offer for the acquisition of securities.

São Paulo, January 24, 2019

Alexandre Tadao Amoroso Suguita
Investor Relations Officer

